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నిరుపేద కార్యకర్తల కుటుంబాలకు నిత్్యవసరాలను 
అుందుంచిన అనుంతపురుం జనసేన

అనంతపురం, జనసేన పార్టీ రాయలసీమ మహిళా విభాగం ప్ంతీయ కమిటీ 

సభ్యురాలు శ్రీమతి పండ్యుల శ్రీలత ఆధ్వరయుంలో అనంతపురం నగరంలోని 

జనసేన పార్టీ నిరుపేద కారయుకర్తల కుటంబాలకు 25 కేజిల బియయుం, నిత్యువసర 

సరుకులను పంపిణీ చేయడం జరిగంది. అదేవిధంగా ఇటీవలే ప్రమాదవశాత్్త 

మృతి చందిన అనంతపురం నగరంలోని బీజేపీ కాలనికి చందిన జనసేన కారయుకర్త 

గండె సంజీవరాయుడు కుటంబానికి ఆరిథిక సహాయం అందించి 25 కేజీల 

బియయుం నితయువసర సరుకులు పండ్యుల శ్రీలత అందించి గండె సంజీవరాయుడు 

పిల్లల విద్యుభివృదిధికి పండ్యుల హరి చారిటబుల్ ట్రస్టీ ద్్వరా అండగా ఉంటామని 

తెలియజేయడం జరిగంది. ఈ కారయుక్రమంలో రాయలసీమ మహిళా విభాగం 

ప్ంతీయ కమిటీ సభ్యురాలు పసుపులేటి పద్మావతి, జిల్్ల కారయుదరిశి కాశెటిటీ సంజీవ 

రాయుడు, సంయుక్త కారయుదరిశి దేవరకండ జయమమా, నాయకులు పండ్యుల చక్రధర్, రోడ్ల భాస్కర్, తోట ప్రకాష్, టీ.ఎన్.అంజి, ఎం.వి శ్రీనివాస్, ఆకుల ప్రసాద్, ముని, 

సుమన్, వంశీ, చిరు తదితరులు పాల్గొనడం జరిగంది.

జనసేన పార్టీ క్రియాశీలక సభ్యత్వ శిబిరాలకు అనూహ్యమైన స్ుందన

జనసేన పార్టీ క్రియాశీలక సభయూత్వనమోదు శిబిరాలకు ఊహంచని స్ందన
పార్టీని ప్రజల్లోకి తీసుకెళలోటమే లక్ష్ంగా సభయూత్వ శిబిరాల నిర్వహణ
కారయూకర్తల సంక్షేమమే జనసేన లక్ష్ం
జనసేన పార్టీ సీనియర్ నాయకులు త్యూడ రామకృష్ణారావు(బాలు)
శతఘ్ని న్యుస్: విజయనగరం, జనసేన పార్టీ క్రియాశీలక సభయుత్వ నమోదు శిబిరానిని జనసేన పార్టీ సీనియర్ నాయకులు, జిల్్ల 
చిరంజీవి యువత అధయుక్షులు త్యుడ రామకృష్ణారావు(బాలు) విజయనగరం కోట వద్ద శుక్రవారం ఉదయం నిర్వహించారు. 
ఈ సందర్ంగా ఆయన మాటా్లడుతూ ఈ శిబిరాలకు ప్రజలనుంచి అన్హయుమైన, ఊహించని స్ందన లభిసు్తందని, 
జనసేన పార్టీ సిద్ధింత్లను,అధినేత ఆశయాలను ప్రజలో్లకి ర్సుకెళ్లటమే లక్ష్ంగా జనసేన పార్టీ పనిచేసు్తందని,కారయుకర్తల 
సంక్షేమమే జనసేనలక్ష్మని, భారత దేశంలో ఏ రాజకీయ పార్టీ కారయుకర్తల సంక్షేమం కోసం చూడట్్లదని,కేవలం జనసేన 
పార్టీ మాత్రమే కారయుకర్తల సంక్షేమం కోసం ఆలోచించి ఈ జీవితభీమా పధకానిని ప్రవేశపటిటీందని, ఈఅవకాసానిని ప్రతీ 
జనసైను కులు, వీరమహిళలు,జనసేన, మెగాఫ్యుమిలీ అభిమానులు వినియోగంచుకోవాలని అనానిరు. ఈ సభయుత్వ నమోదు 
శిబిరంలో జనసేన పార్టీ యువనాయకులు చల్్లరి ముత్యుల నాయుడు, సారికి విశ్వనాధ్, డ్కటీర్ మురళీమోహన్, లోపింటి 

కళాయుణ్, ద్సరి యోగేష్, రాగోలు సాయి కిరణ్, వాసు, శ్రీను పాల్గొనానిరు.

జనసేన పార్టీలో పలువురి చేరిక
శతఘ్ని న్యుస్: అనంతపురం జిల్్ల కదిరి పటటీణంలోని ఎస్.వి.కే కళాయుణమండపం నందు 
శుక్రవారం కారయుకర్తల సమావేశం జరిగంది. ఇందులో భాగంగా ఇన్ ఛార్జ్ భైరవ ప్రసాద్ 
అదయుక్తన, మహబూబ్ బాష్ ఆధ్వరయుంలో ద్ద్పు 30 మంది పార్టీలో చేరడం జరిగంది. 
వీరిని జిల్్ల అధయుక్షులు టి.సి.వరుణ్ కండువా కపి్ పార్టీలోకి సాదరంగా ఆహా్వనించారు. 
ఈ సందర్ంగా వారు మాటా్లడుతూ.. అధయుక్షులు పవన్ కళాయుణ్ పై ఉనని అభిమానంతో, 
పవన్ కళాయుణ్ పటిటీన సిద్ధింత్లు మరియు ఆయన చేసు్తనని పోరాటం నచిచి మేము పార్టీలో 
చేరుత్ననిట్ల వారు తెలిపారు. “పవన్ రావాలి పాలన మారాలి” ఆనని సిద్ధింతంతో పని 
చేసా్తమని వారు పేర్్కనానిరు. నిననిటి రోజు జనసేన పార్టీ ఇన్ ఛార్జ్ భైరవ ప్రసాద్ గారి ఆదేశాల 

మేరకు శుక్రవారం కారయుకర్తలు భార్ ఎత్్తన తరలివచిచి సమావేశానికి హాజరయాయురు. ఈ సందర్ంగా జిల్్ల అధయుక్షులు టి.సి.వరుణ్ మరియు ఇన్ ఛార్జ్ మాటా్లడుతూ పార్టీ క్రియాశీలక 
సభయుత్వం మండల కమిటీల బలోపేతం చేయడం పైన వారు కారయుకర్తలకు దిశానిర్్దశం చేశారు. ఈ కారయుక్రమంలో జిల్్ల ఉపాధయుక్షులు ఈశ్వర్, ప్రధాన కారయుదరిశి నాగేంద్ర, కారయుదరిశి 
కిరణ్ కుమార్, సంయుక్త కారయుదరిశి శ్రీమతి అనురాధ, వీరమహిళ శ్రీ మతి లక్ష్మి మరియు మండల కన్్వనరు్ల చలపతి, మహేష్, రమణ, చౌదరి, రవీంద్ర నాయక్, లక్ష్మణ్, శ్రీనివాసులు, 
చక్క రమణ, అంజిబాబు, గణేష్, నాగేంద్ర, రెడ్డి, వంశీ, భాస్కర్, రవి తదితర కారయుకర్తలు పాల్గొనానిరు.
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పుటటీపరి్తలో జనసేన ఆత్మీయ సమావేశుం
శతఘ్ని న్యుస్: పుటటీపరి్త నియోజకవరగొంలోని జానకి రామయయు కళాయుణ మండపం నందు జిల్్ల ప్రధాన 
కారయుదరిశి పతి్త చంద్రశేఖర్ ఆధ్వరయుంలో సమావేశం నిర్వహించడం జరిగంది. ఈ సమావేశానికి ముఖయు 
అతిథిగా జిల్్ల అధయుక్షులు టి.సి.వరుణ్ విచేచిసి అనంతరం వారు మాటా్లడుతూ జనసేన పార్టీ అధయుక్షులు 
పవన్ కళాయుణ్ ఆదేశాల మేరకు క్రియాశీలక సభయుత్వ నమోదు కారయుక్రమం గరించి నాయకులకు మరియు 
సైనికులకు ప్రతి ఒక్కరు జనసేన పార్టీ క్రియాశీలక సభయుత్వం నమోదు చేసుకోవాలని దిశానిర్్దశం ఇవ్వడం 
జరిగంది. అల్గే మారిచి 14వ తేదీ ఆవిరా్వ సభకు అనంతపురం జిల్్ల నుండ్ నాయకులు జనసైనికులు 
మరియు వీరమహిళలు పద్ద ఎత్్తన హాజరై విజయవంతం చేయాలని పిలుపునివ్వడం జరిగంది. ఈ 
కారయుక్రమంలో జిల్్ల కమిటీ సభ్యులు మరియు మండల అధయుక్షులు, పుటటీపరి్త నియోజకవరగొ నాయకులు 
మరియు జనసైనికులు పాల్గొనానిరు.

పుటటీబాధితునికి న్్యయుం చేయాలని జనసేన పార్టీ డిమాుండ్
శతఘ్ని న్యుస్: చితూ్తరు జిల్్ల, గంగాధర నెల్్లరు నియోజకవరగొం పరిధిలోని, నందన్రు పంచాయతీ, 
పద్దకంటిపలి్ల గ్రామానికి చందిన దళిత్డైన చంద్రన్ ను, అదే పంచాయతీ పరిధిలోని కలిజవేడు 
గ్రామానికి చందిన ఈశ్వర్ రెడ్డి (28-02-2022) న తన ది్వచక్ర వాహనంలో ఎకి్కంచుకుని తన 
మామిడ్ తోటలో అతని కుటంబ సభ్యులను, మహిళలను అతయుంత ద్రుణంగా తిడుతూ.. నానా 
విధాలుగా దురా్షల్డుతూ.. కులం పేరుతో దూషిస్్త.. విచక్ణ రహితంగా కటిటీ అతని కాలు, చేయి 
విరిచేయడం జరిగంది. బాదిత్ణ్ణా గంగాధర్ నెల్్లరు నియోజకవరగొ ఇన్ ఛార్జ్ డ్కటీర్ యుగంధర్, 
చితూ్తరు జిల్్ల సంయుక్త కారయుదరిశి రాఘవ, గంగాధర నెల్్లరు మండలం అధయుక్షులు వినోద్, సంయుక్త 
కారయుదరిశి వినోద్ చితూ్తరు ప్రభ్త్వ ఆసుపత్రిలో పరామరిశించి బాధిత్నికి నాయుయం జరిగేల్ చూసా్తమని 
దైరయుం చపా్రు.

వైద్య అవసరాల నిమిత్తుం హుందవ పరిషత్ చారిటబుల్ 
ట్రస్టీ తో కలిసి జనసేన ఆరిధిక సాయుం

శతఘ్ని న్యుస్: నిడదవోలు నియోజకవరగొం 
పరవలి మండలం అననివరపా్డు 
గ్రామంలో ప్రతి్త సతీష్ భారయు వైదయు అవసరాల 
నిమిత్తం హందవ పరిషత్ చారిటబుల్ 
ట్రస్టీ తో జనసేన సంయుక్తంగా వారి 
కుటంబానికి ఆరిథిక సహాయం చేసి అండగా 
ఉంటామని భరోసా కలిపించటం జరిగంది. 
ఈ కారయుక్రమంలో హందవ పరిషత్ 
చారిటబుల్ ట్రస్టీ అధయుక్షులు పురాణపండ 
భాస్కర శ్రీనివాస్ శరమా మరియు హందవ 
పరిషత్ చారిటబుల్ ట్రస్టీ సెక్రటర్ ది్వభాషయుం 
శంకర హనుమత్ ప్రసాద్ శరమా మరియు 
జనసేన పార్టీ జిల్్ల సంయుక్త కారయుదరిశి 

సాద్ వంకట్ష్, పప్్పు్ శ్రీను, రంకిరెడ్డి ప్రసాద్, పువ్వల సద్శివ గోపి పాల్గొనానిరు.

శ్రీమతి కోలా విజయలక్ష్మి ని మరా్యద పూర్వకుంగా 
కలిసిన గీత్ుంజలి

శతఘ్ని న్యుస్: స్ళ్్లరుపేట 
నియోజక వరగొ మహిళా నాయకురాలు 
గీత్ంజలి.. పనాని కృష్ణా కమిటి 
సభ్యురాలు, నెల్్లరు జిల్్ల జనసేన 
పార్టీ సీనియర్ మహిళా నాయకురాలు 
శ్రీమతి “కోల్ విజయలక్ష్మి” ని, 
మరియు జిల్్ల సంయుక్త కారయుదరిశి, 

స్ళ్్లరుపేట నియోజక వరగొం యంగ్ అండ్ డైనమిక్ లీడర్ బురకాల లీల్ 
మోహన్ ను మరాయుద పూర్వకంగా కలిసి వారికి అభినందనలు తెలిపారు.

క్రియాశీలక సభ్యత్వ ప్రయోజన్లను ఆటో 
యూనియన్ సభ్్యలకు వివరిుంచిన పిత్ని

శతఘ్ని న్యుస్:  ముమిమాడ్వరం, 
రాష్ట్ర జనసేన పార్టీ రాజకీయ 
వయువహారాల కమిటీ సభ్యులు 
ముమిమాడ్వరం నియోజకవరగొ 
జనసేన పార్టీ ఇనాచిర్జ్ పిత్ని 
బాలకృషణా కాట్రేనికోన ఆటో 
యూనియన్, నాయకులు, 
ఆటో డ్రైవర్ల తో మాటా్లడ్ వారి 
సమసయులు, ఇబ్ందులు అడ్గ 
తెలుసుకునానిరు. అదేవిధంగా 

ఆటో నడ్పే డ్రైవర్ల కు జనసేనపార్టీ క్రియాశీలక సభయుత్వ భీమా వాళ్లకు ఏ విధంగా 
ఉపయోగపడుత్ందో వివరించారు. ఈ కారయుక్రమంలో మండల అధయుక్షులు 
మోకా బాలప్రసాద్, జిల్్ల జనసేన పార్టీ ఉపాధయుక్షులు సానబోయిన మలి్లకారుజ్న 
రావు, న్కల దురగొబాబు, మండల కారయుదరిశి సంసాని పాండురంగ, పిలి్ల గోపి, 
మండల కోసాధికారిని గడ్డి రతనిశ్రీ, రాగరి్త ఏసోబు, శ్రీనివాస్, సతయునారాయణ, 
వై.శ్రీనివాసరావు గ్రామసు్తలు జనసేన పార్టీ కారయుకర్తలు పాల్గొనానిరు.

నిడదవోలులో క్రియాశీలక సభ్యత్వ కార్యక్రముం

శతఘ్ని న్యుస్: నిడదవోలు నియోజకవరగొం, నిడదవోలు మండలం రావిమెట్ల 
గ్రామంలో క్రియాశీలక సభయుత్వ కారయుక్రమం చేయడం జరిగంది. గ్రామంలో 
కారయుకర్తలను, గ్రామ ఉపసర్ంచ్ ని కలిసి మీటింగ్ ఏరా్టచేసి సభయుత్్వలు 
చేయించడం జరిగంది. ఈ కారయుక్రమంలో నిడదవోలు మండల అధయుక్షులు 
పోలిరెడ్డి వంకటరతనిం మరియు సభయుత్్వలు చేసే మెంబరు్ల రఫీ, జిల్్ల ప్రోగ్రామ్స్ 
కమిటీ మెంబర్ యామన కాశీ పాల్గొనడం జరిగంది.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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కొమరాజు లుంక గ్రామ రైతులకు అుండగా ఉుండి అక్రమ మట్టీ 
తవ్వకాలను అరికడత్ుం – బుండారు శ్రీనివాస్

శతఘ్ని న్యుస్: తూరు్గోద్వరి జిల్్ల, కత్తపేట నియోజకవరగొం, రావులపాలం మండలంలోని, 
కమర్రాజు లంక గ్రామంలో కనిని రోజులుగా జరుగత్నని మటిటీ మాఫియా అక్రమ మటిటీ తవ్వకాలు 
పై జనసేన పార్టీ గటిటీగా పోరాటం చేశారు, ఆ గ్రామ రైత్లకు అండగా జనసేన పార్టీ ఆధ్వరయుంలో, 
శుక్రవారం కత్తపేట నియోజకవరగొం జనసేన పార్టీ ఇనాచిరిజ్ బండ్రు శ్రీనివాస్ నాయకత్వంలో, 
నాలుగ మండల్ల జనసేన పార్టీ మండల అధయుక్షులు, నాయకులు కారయుకర్తలతో కలిసి రావులపాలం 
మండలం త్సిల్్దరు వారికి వినతిపత్రం అందజేశారు. వంటనే అరికటాటీలని రైత్లకు ఎటిటీపరిసిథిత్లో్ల 
అనాయుయం జరిగనా, వారి పంట భూములు దెబ్తినాని ఊరుకోమని వంటనే చరయులు తీసుకోవాలని 
ఎమామారో్వ వారిని వినతిపత్రం ఇచిచి కోరారు. ఈ కారయుక్రమంలో రావులపాలం మండల అధయుక్షులు 
తోట సా్వమి, ఆత్రేయపురం మండల అధయుక్షులు చేకూరి కృషణాంరాజు, ఆలమూరు మండల అధయుక్షులు 
స్రపురెడ్డి సతయు, కత్తపేట మండల అధయుక్షులు మరియు జిల్్ల జనసేన పార్టీ కారయుదరుశిలు బొక్క 
ఆదినారాయణ, దంగ సుబా్రావు, మరియు జనసేన నాయకులు నంబూరు రవి, గాయత్రి ప్రసాద్, 
ఎర్ంశెటిటీ రాము, భావన స్రిబాబు, కంఠంశెటిటీ చంటి, గర్రాల సతీష్, కృషణా, గద వంకట్ష్ 
మరియు మండల కారయుకర్తలు జనసైనికులు అధిక సంఖయులో పాల్గొనానిరు.

పవన్ కళ్్యణ్ కటౌట్ మరియు అుంబేద్కర్ విగ్రహానికి 
పాలాభిషేకుం

శతఘ్ని న్యుస్: ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర 
రాజధానిఅమరావతిని అభివృదిధి 
చేయాలని, నిరణాయిస్్త హకోరుటీ 
ఇచిచిన తీరు్కు హర్ం వయుక్తం 
చేస్్త మొదటి నుంచి అమరావతి 
రైత్ల పక్షాన నిలబడడి జనసేన పార్టీ 
అధినేత పవన్ కళాయుణ్ కటౌట్ కు 
మరియు పోలీస్ సేటీషన్ సెంటరో్ల 
గల రాజాయుంగ నిరామాత డ్కటీర్ 
బి.ఆర్ అంబేద్కర్ విగ్రహానికి 
పాల్భిషేకం నిర్వహించడం 
జరుగత్ంది. ఈ సందర్ంగా 
నాయకులు మాటా్లడుతూ… నినని 

హకోరుటీ వలువరించిన తీరు్ అమరావతి రైత్లకు ఏ కాక 5 కోట్ల ఆంధ్రరాష్ట్ర ప్రజల ఆకాంక్ 
అని, 807 రోజులు అమరావతి రైత్లు కృషి పటటీదలకు ఫలితమే యొక్క తీరు్ అని అనానిరు, 
జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ కళాయుణ్ మొదటి నుంచి అమరావతి రాజధానికి కటటీబడ్ ప్రజలపక్షాన 
నిలబడ్డిరని, జగన్ మోహన్ రెడ్డి ఇప్టికైనా సర్ పంత్నిని విడ్చి మూడు రాజధానులు నిరణాయానిని 
ఉపసంహరించుకని హకోరుటీ ఇచిచిన తీరు్ను గౌరవించి అమరావతి అభివృదిధికి పాటపడ్లని, 
యువతకు ఉదోయుగ అవకాశాలు కలి్ంచాలని అనానిరు, ఇనినిరోజులు కృషి పటటీదలతో నిరసన 
దీక్లు చేపటిటీన అమరావతి రైత్లకు, వారికి వనునిదనునిగా నిలబడ్న ప్రతి ఒక్కరికి ధనయువాద్లు 
తెలియజేశారు ఈ యొక్క కారయుక్రమంలో జిల్్ల సంయుక్త కారయుదరిశి దూదేకుల కాసిం సైద్, పడ 
కలిమి కిరణ్ కుమార్, భయాయు వరపు రమేష్, షేక్ మదీనా, త్మమాల పూడ్ వంకటకృషణా, చిదేళ్ల 
రామకృషణా, గదె్దనబోయిన సతీష్, అబు్దల్ గఫూర్, కార్్తక్, వంశీ, ననేనిసా, సైద్ వలి, నాగూర్, 
జకరయయు నాగేంద్రబాబు, బాబు, శేషయయు, మాణ్కయురావు తదితరులు పాల్గొనానిరు.

పెనికేరు గ్రామం శెట్టీబలిజ సీనియర్ వైసిపి 
నాయకులు జనసేనల్ చేరిక

శతఘ్ని న్యుస్: తూరు్గోద్వరి జిల్్ల, కత్తపేట నియోజక వరగొంలోని, 
ఆలమూరు మండలం, పనికేరు గ్రామమునకు చందిన ప్రముఖ శెటిటీబలిజ 
సీనియర్ నాయకులు, ఎక్స్ ఎంపిటిసి సభ్యులు, జనసేన పార్టీలోకి 
బండ్రు శ్రీనివాస్ నాయకత్వంలో శుక్రవారం చేరారు. వారి సమక్ంలో 
జనసేన పార్టీలో చేరి, పార్టీ జండ్ను భ్జస్కంధాలపై జనసేన నాయకులు 
బండ్రు శ్రీనివాస్ చేత ఎంతో సంతోషంగా కండువా వేయించుకునానిరు. 
ఈ మధయుకాలంలో జనసేనాని పవన్ కళాయుణ్ ఆశయాలను అనినివరాగొల 
వారు ఆదరిసు్తనానిరన్, అనడ్నికి, ఇదే నిదరశినమని, ప్రజలో్ల మారు్ 
ప్రంభం అయిందని, బండ్రు అనానిరు. మర్ ముఖయుంగా జనసేన 
పార్టీ, శెటిటీ బలిజ, బీసీ సోదరులకు, దళిత సోదరులకు, పద్దపీట 
వేసు్తందని, మంచి ఉననిత సాథినము కలి్సు్తందని, ప్రతి ఒక్కరికి నమమాకం 
కలిగందని, పలువురు ఆశాభావం వయుక్తం చేశారు. జనసేనాని వైపు ప్రతి 
ఒక్కరూ, అనిని వరాగొల వారు ఆకరి్త్లు అవుత్నానిరు, అనడ్నికి ఈ 
మధయుకాలంలో కత్తపేట నియోజకవరగొం నాలుగ మండల్లో్ల అధిక 
సంఖయులో పద్ద ఎత్్తన యువత, గ్రామ నాయకులు, మండల నాయకులు, 
వివిధ పార్టీలకు చందిన కారయుకర్తలు తో పాట, జనసేనపార్టీలోకి శెటిటీ 
బలిజ, బీసీ, దళిత సోదరులు చేరినారు. ఈ సందర్ంగా పార్టీలోకి చేరిన 
ప్రముఖ శెటిటీబలిజ నాయకులు ఎక్స్ ఎం పి టి సి సభ్యులు శీలం రమణ, 
జుత్్తగ చందర్రావు, వలి్ల వీరనని, గెద్్దడ శ్రీనివాస్, కాండ్రేగల మహేశ్వర 
రావు తదితరులు, వై ఎస్ ఆర్ సి పి పార్టీ నుండ్ జనసేన పార్టీ లోకి చేరి 
బండ్రు శ్రీనివాస్ కు అండగా నిలిచారు. వీరంత్ జనసేనాని ఆశయాలు 
నచిచి మెచిచి, భవిషయుత్్త తరాలకు ఆశాజనకంగా ఉనని గొప్ నాయకుడు 
ఒక జనసేనాని పవన్కళాయుణ్ మాత్రమేనని వారిని కనియాడుతూ, కత్తపేట 
నియోజకవరగొం జనసేన పార్టీ ఇనాచిరిజ్ బండ్రు శ్రీనివాస్ నాయకత్వం 
అనిని వరాగొలను కలుపుకుని ముందుకు సాగత్ందని, అనిని వరాగొల వారిని 
ఎంతో గౌరవ, మరాయుదలతో, పార్టీలోకి ఆహా్వనిస్్త ఉనానిరని, జనసేన 
పార్టీని కత్తపేట నియోజకవరగొంలో అంచలంచలుగా పూరి్తసాథియిలో 
బలోపేతం చేసుకుంటూ, కుల్లకు, మత్లకు అతీతంగా ప్రతి ఒక్కరిని 
ఎంతో ఆదరణతో ఆదరిసు్తనానిరని ఈ సందర్ంగా పలువురు బండ్రు 
శ్రీనివాస్ నాయకత్్వనిని కనియాడ్రు. ఈ సందర్ంగా పార్టీలోకి 
చేరిన ప్రతి ఒక్కరికి కూడ్ బండ్రు శ్రీనివాస్ ధనయువాద్లు, కృతజ్ఞతలు 
తెలియజేసి, ప్రతి ఒక్కరికి ఎల్లవేళల్ అండగా ఉంటానని, కషటీసుఖాలలో 
కూడ్ ఎపు్డూ తోడుగా ఉంటామని, మీ అందరి వననింట్ నిలబడత్నని, 
ఎవరిని కూడ్ మేము ఎటిటీ పరిసిథిత్లో్లన్ వదులుకోబోమని, ర్పటి 
తరానికి జనసేనానే గొప్ నాయకుడు కాబోత్నానిరని, జనసేన పార్టీ 
లోనికి, జనసేనానికి అండగా ప్రతి ఒక్కరూ ముందుకు రావాలని, 
పిలుపునిస్్త ప్రతి ఒక్కరిని ఆహా్వనిసు్తనానిమని, ఈ చేరికలు సందర్ంగా 
ఎంతో సంతోషం ఆనందం వయుక్తం చేస్్త బండ్రు శ్రీనివాస్ ప్రెస్ వారికి 
తెలియజేశారు.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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సినిమా మనకు వినోదుం – రాజకీయుం మన బాధ్యత

*జనసైనికులందరూ తప్క జనసేన క్రియాశీలక 
సభయుత్వం నమోదు చేసుకవలి
*జనసేన క్రియాశీలక సభయుత్వం ప్రతి ఒక్క నిసా్వరథి పవన్ 
కళాయుణ్ ఫ్లోవర్ నమోదు చేసుకోండ్.

శతఘ్ని న్యుస్: జనసేనపార్టీ బలోపేతం కోసం 
గ్రామసాథియిలో, మండల పరిధిలో, పటటీణ పరిధిలో 
కషటీపడుత్నని ప్రతి ఒక్క జనసేనపార్టీ నాయకులు , 
కారయుకర్తలు , వీర మహిళలు జనసేనపార్టీ క్రియాశీలక 
సభయుత్వ నమోదు చేసుకోండ్.

జనసేన క్రియాశీలక సభయుత్వం గరించి కనిని విషయాలు:
*జనసేనను మనస్ఫూరి్తగా అభిమానించే వయుకి్తని సమాజం మంచి కోర్ వయుకి్తగా జనసేన 
భావిసు్తంది.
*ఒక జనసైనికుడు సమాజం భాదయుత తీసుకుంట్, అతని కుటంబం భాదయుత జనసేన 
తీసుకుంటంది.
*నువు్వ జనసేనకు అండగా ఉండు, న్ భావితరాలకు నేను అండగా ఉంటా అని చపే్ 
జనసేనాని ఆలోచనా విధానమే ఈ క్రియాశీలక సభయుత్వ నమోదు కారయుక్రమం.
*చివరగా జనసైనికుడ్కి గరి్తంపు, అతని కుటంబానికి భరోసా ఈ క్రియాశీలక సభయుత్వ 
కారయుక్రమం.

కావున ప్రతి జనసైనికుడు ఈ అరుదైన అవకాశానిని అందిపుచుచికని సమాజానికి, 
కుటంబానికి భరోసా కలి్ంచాలని కోరి ప్రిథిసు్తనానిము

జనసేనపార్టీ క్రియాశీలక సభయుత్వం కరకు కావాలిస్నవి.
1.మీ ఫోటో
2.మీ ఫోన్ నెంబర్
3.మీ ఆధార్ నెంబరు
4.మీ నామిన్ ఆధార్ నెంబర్ (తలి్ల/తండ్రి/భారయు)
5.మీ ఆధార్ కార్డి ఫోటో
500/- రూపాయలు ఈ సభయుత్వనమోదు కోసం చలి్లంచాలిస్ ఉంటంది.

దేశంకోసం, ధరమాంకోసం, కారయుకర్తల శ్రేయసుస్ కోసం జనసేనపార్టీ క్రియాశీలక సభయుత్వ 
కారయుక్రమం ప్రవేశపటిటీందని అంబుల భరత్ అనానిరు.
కైకల్రు నియోజకవరగొంలో జనసేనపార్టీ క్రియాశీలక సభయుత్వం కోసం తనను( 91543 
74747 , 93922 74747) సంప్రదించవచచిని తెలిపారు.

అమరావతి రైతులకు మద్దతుగా జనసేన

*అమరావతి రైత్ల విజయం
శతఘ్ని న్యుస్: తిరుపతి, హకోరుటీ తీరు్తో అమరావతి రాజధానికి 
కనసాగంచాలని ఈ ప్రభ్త్్వనికి హకోరుటీ చప్డంతో శుక్రవారం తిరుపతి 
అలిపిరి శ్రీవారి పాద్ల చంత అమరావతి రైత్లు కబ్రికాయలు కటిటీ 
పాదయాత్రగా తిరుమలకు వళ్్తనానిరు, వాళ్లకు సంఘీభావంగా జనసేన పార్టీ 
కూడ్ వారికి సంఘీభావం తెలపడం జరిగంది. ఈ కారయుక్రమంలో జనసేన పార్టీ 
చితూ్తరు జిల్్ల అధయుక్షులు డ్కటీర్ హరిప్రసాద్, తిరుపతి నియోజకవరగొ ఇంచార్జ్ 
కిరణ్ రాయల్, నగర అధయుక్షులు రాజారెడ్డి మరియు వీరమహిళలు, ముఖయు 
నాయకులు మరియు జనసైనికులు అధిక సంఖయులో పాల్గొనానిరు.

అధికారులను ప్రశి్నుంచిన పాయకరావు పేట జనసేన
శతఘ్ని న్యుస్:  పాయకరావు పేట నియోజవరగొం, కోటవురట్ల మండలం, కె.వంకటాపురం 
గ్రామంలో ఇంటి పనుని కటిటీంచుకోవడ్నికి వచిచిన అధికారులను జనసేన పార్టీ 
నాయకులు, కారయుకర్తలు నిలదీశారు. అధికారులిని జనసేన పార్టీ కారయుకర్తలు ఇంటి 
పనుని,న్టి పనుని, డ్రైనేజ్ పనుని, లైబ్రర్ సెస్, కరెంట్ పనుని, ఇవన్ని ఇంటి పనులో్ల కలిసి 
కడుత్నానిము. కాన్ మా పంచాయతీలో ఈ డ్రైనేజీ కాన్, న్లి గాని, కరెంట్ గాని, చాల్ 
ఇబ్ందిగా ఉందని అధికారులతో జనసేన పార్టీ నాయకులు కారయుకర్తలు తెలియజేశారు. 
అల్గే అధికారులు ఇవన్ని త్వరలో చేసా్తమని అనానిరు. ఈ కారయుక్రమంలో జనసేన 
నాయకులు, మరియు జనసైనికులు పాల్గొనానిరు.

SRI TV MEDIA NETWORKS LLP, Hyderabad, Ph,:  +91 9440176789, info@shataghninews.com  www.shataghninews.com

సభ్యత్వ ప్రక్రియ వేగవుంతుంగా 
కొనసాగుతుుంద: ములకాల సాయికృష్ణ

శతఘ్ని న్యుస్:  రంపచోడవరం, వి.ఆర్.పురం, జనసేన పార్టీ క్రియాశీలక సభయుత్్వలు 
ప్రంభమైన శుభ సందర్ంలో సభయుత్వ ప్రక్రియ వేగవంతంగా కనసాగత్ంది. వి.ఆర్.
పురం మండలంలో జనసైనికులు క్రియాశీలక సభయుత్వం చేయించుకుంటనానిరు ఇంకా 
చేయించుకోవలసిన వాళ్్ల ఉనానిరని, ఇంకక కనిని రోజులలో ఈ సువరాణావకాశం 
ముగయనుందని గ్రహించి త్వరగా సభయుత్్వలు చేయించుకోవాలిస్నదిగా కోరుత్నానింమని 
జనసేన నాయకులు ములకాల సాయికృషణా అనానిరు. గ్రామంలో సభ్యులు చేయించుకోని 
వారు ఉంట్ ననుని(ములకాల సాయికృషణా 9666358945) సంప్రదించండని, సిగనిల్ 
ఉండే ఏరియా లో అయితే నేనే స్వయంగా వచిచి చేసా్తను సిగనిల్ లో లేని వారు వి.ఆర్.
పురం వచిచి చేయించుకోవాలిస్ందిగా కోరుత్నానిమని ఈ సందర్ంగా ఆయన తెలిపారు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS

